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משוררי המגאפון פוחדים מהפוליטיקה הגדולה ,מהזמן הארוך,
מהאנחנו השלם .משוררי המגאפון למדו בגילמן מה עוללו תנועות
ההמונים של המאה העשרים (הו ,המאה ה!) ,שיומרותיהן השתוו
רק לשואותיהן .לכן שירת המגאפון מבקשת לתת קול לכל מיעוט
וזהות ,רק לא לזהות הכל .לכן שירת המגאפון מבקשת להיות
שירת הקקופון .לכן שירת המגאפון תמיד צועקת את האנחנו שלה
כנגד איזה הם.
ואנחנו אומרים :שואות המאה ה לא התחוללו בגלל יומרנות יתר,
אין בכלל יומרנות יתר ,יש רק שמרנות על ,כי אנחנו לא רוצים
רפורמות ,אנחנו רוצים מהפכות ,גאולה ,תיקון עולם ,כי אנחנו
ה– ,100%כי כולנו אוברקווליפייד ,אנדררייטד ,אנדרפייד ,כי אין
לגוגל מספיק נקודות כסף או רייטינג לנקד נשיקה אחת שלי ,כי

ובכן כל האישונים התרחבו.
הנרקיס טבע ,הבוגינוויליה מכונמת ,משורר הפרברים מת.
כל חייה ניסתה השירה האנקדוטלית של סוף המאה שעברה
לשחק אותה אגבית .כל חייה היא היתה בודדה  -ולכן חרדתית
ורכושנית .היא שתתה קפה עם סוכרזית .היא רעדה .אל כל מגע
ארעי עם הזולת נצמדה שירת שנות השמונים והתשעים כאל
דיאליזה נפשית .כל מגע סתמי עם הזולת הזכיר לה שהיא "רק
אנושית".
אבל הצירוף "רק אנושי" מזלזל בנו ,בני האנוש.
אנו מסוגלים גם למעשים מרחיקי לכת ולמחשבות מרחיקות ראות,
לא רק לחולשות קטנות ולהתקטננויות בנוסח סיינפלד.
המחאה החברתית הוכיחה ברגליים מסונכרנות להדהים שלא
היו אלה עוד חילופי גברי או דורות בשירה העברית :שירה חדשה
נכתבת בחברה חדשה  -והיא נכתבת בגוף ראשון רבים .תנועת
אוקיופיי הכל בסך הכל צילמה לעיני הטלוויזיה של הורינו את
מה שהיה גלוי לנגד עינינו כבר קרוב לעשור :אותנו ,כשאנו שוב
צועדים בסך ,כשאנו שוב צועדים בזמן.
התחדשה ההיסטוריה :שוב יש סך וזמן ,שוב תנועה ,שוב אנחנו.
אך ממתי עד מתי הזמן ,מאין ולאן התנועה ,מי אנחנו ה"אנחנו"?
משוררי המגאפון מאשימים את כתב העת שלפניכם באסקפיזם.
אסקפיזם ,על שום כך שמשורריו אינם אצים–רצים עם המגאפון
לכל מצור תקשורתי ,לשורר הלל לצד הנצור (כמובן) והצודק (כמובן
מעצם היותו הצד הנצור) .אבל אקטואליה היא לא פוליטיקה.
אקטואליה היא פוליטיקה נואשת ,דחוקה ,נמהרת ,מפולגת,
ממותגת ומיוחצנת .אקטואליה היא פוליטיקה לאסקפיסטים.
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אֵין צֹרֶ ך ְ לְאַלְח ֵׁש
י ֵׁש
חֲלו ֹמו ֹת ג ְּדו ֹל ִים בְּיוֹתֵר
ח ּ
פ ָׁשוּט
וְהַנ ִ ּתּו ּ ַ
תכְנ ִיּו ֹת י ְלָדִים
כ ְּמו ֹ ָּ
שחָל ְמו ּ עַל עֵינ ַי ִם כ ְ ּחֻלּו ֹת
אֵיבָרִ ים ׁ ֶ
ֻש ּ
אחֵרִ ים
תְלו ּ בִּילָדִים ֲ
י ְׁ

הבה להבא נרחיב את היסטוריציזם המאה ה לנבואת העתיד
ולנביעת "הפרה–היסטוריה" ,כי ההיסטוריה לא התחילה ביוון
הקלאסית ונגמרה בגרמניה הנאצית ,כי יריחו ,לא ירושלים או
חברון ,היא העיר העתיקה בישראל ואחת הערים העתיקות בעולם
 אבל עליה ,משום מה ,לא עפים  -כי אנחנו רק בהתחלה ,וכברמתעייפים?
הבה להבא נרחיב את הומניזם המאה ה לטרנסהומניזם שמעבר
לאדם ,כי אפשר לראות את החלל מהחומה הסינית ,כי אפשר
לחיות חיים טרנסאנקדוטליים ,כי אנחנו ,כמאמר הפסיכונאוט
עידו הרטוגזון ,לא שותפים "לעבודת האלילים הדתית
וההומניסטית ,שרואה את הישות הנוכחית ששמה אדם כמטרה
סופית שיש לקדש" ,כי הישות הנוכחית ששמה אדם פגומה,
אלימה ,תלותית ,חולנית ,מזדקנת ,כי
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אדָם בּו ֹ
כּו ֹ ַ
ח ָ
ל ִפ ּ
אדָם
תֹ ַ
בּ ָ
ח יו ֹם ְ
ח
ל ִזר ֹ ַ
ה ּזְמַן זָ כ ָּל כ ָּך
ַ
ַ
הזְמַן זָ
מזֵל
וּמִת ַ
ה ּ
מעַני ֵן
קִירו ֹת בְּכו ֹ ַ
דּוֹחֵף אֶת ַ
ח ְ
מהֶם
ׁשֶיּוֹתֵר נ ִׁשמָע ֵ
מכ ָּר
וּפ ָחו ֹת ֻ
שא ׁ
ֶפשָר
ו ְלֹא נ ִראֶה ׁ ֶ
ח בּו ֹ
ל ִנג ּ ֹ ַ
הד ּחוּפִים נוֹתָר
ו ְל ָנו ּ ַ
הדָ ּחֵף
לְ ִ
קדִימָה
לְ ִ
חזָק ָ
הכ ִי ָ
הדָ ּחֵף ֲ
הכ ִי ג ָּדו ֹל
בָּרָ צו ֹן ֲ
הכ ִי ׁשָחֹר
ֲ
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לנועם

אדָם בּו ֹ
כּו ֹ ַ
ח ָ
ל ִפ ּ
אדָם
תֹ ַ
בּ ָ
ח יו ֹם ְ
ח
ל ִזר ֹ ַ
ה ּזְמַן זָ כ ָּל כ ָּך
ַ
ַ
ה ּזְמַן זָ
מ ּזֵל
וּמִת ַ
ה ּ
מעַני ֵן
קִירו ֹת בְּכו ֹ ַ
דּוֹחֵף אֶת ַ
ח ְ
מהֶם
ׁשֶיּוֹתֵר נ ִׁשמָע ֵ
מכ ָּר
וּפ ָחו ֹת ֻ
שא ׁ
ֶפשָר
ו ְלֹא נ ִראֶה ׁ ֶ
ח בּו ֹ
ל ִנג ּ ֹ ַ
הד ּחוּפ ִים נוֹתָר
ו ְל ָנו ּ ַ
הדָ ּחֵף
לְ ִ
קדִימָה
לְ ִ
חזָק ָ
הכ ִי ָ
הדָ ּחֵף ֲ
הכ ִי ג ָּדו ֹל
בָּרָ צו ֹן ֲ
הכ ִי ׁשָחֹר
ֲ
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א ָּׁשה גְ ּדו ֹל ָה
ִ
עַבדֵּך יְחַי ֶּה ל ָך הֲמו ֹן י ְלָדִים
ב ּי
ב ּל ִ ִ
שִׂימִי יָדֵך ְ
נ ַגל ׁ
החַיִּים
ִיש הַר-ג ּוּפו ֹת בֵּין-קִירו ֹת ַ
ׁ
ּ
ּ
ּ
תו ֹך-טִג ּון נ ַקנ ִיקֵינו אֶלחַש ל ָך עִסקָה:
מעַל ג ֻּלג ָּל ּ
תִי
תעֲל ִי אֶל ֵ
אִם אוֹתִי ַּ
ּ
סדִין בְל ָבָן
אָז-אֶפרֹש ׂ ל ָך ָ
ב ּמוֹתֵך
שאוֹתָך יַעֲטֹף ְ
ֶׁ
ּ
ׁ
ַשּׁ
ּ
במִספ ָר
ה ִבעִים ו ְ ִ
שבעָה ְ
של ׁשוֹקַי ִם
א ָּׁשה גְ ּדו ֹל ָה ִ
ִ
א ָּׁשה ׁ ֶ
ּ
ּ
תּי שׂפָתֵך
ּר
ב
ד
לו תֵדעִי אֵיך ִ ַ ִ
ה ּ
טסִים)
בּכ ָל הָרחו ֹבו ֹת ַ
מדַב ּרִ ים (ו ְ ָ
ְ
ׁ
ֹ
ּ
מהֶם
תּי ֵ
שאותִי הֵם נ ָטשו וְנ ִפרַ ד ִ
ֶׁ
עתַי ִם
ו ְנוֹתַר ִ
בדָּד ׁשִב ָ
תּי ָ
בהֶם ְ
מ ֻ
ג ַּם-עָי ַפנו ּ י ַחדָּו עֲזוּבִים כ ְ ּבִל ב ּולּ
וְנ ִרדַ ּמ ּ
של-הַל ַּי ִל
תִי ב ּ ִׁשחו ֹר ׁ ֶ
ֹ
ּ
ּ
תּינוקִי וְצָלול:
אָז-יָדַעתִי מֵידָע ִ
שמ ּ
לֹאּ -
תִי
שנ ָ ּ ׁ ַ
תַפרִ יעִי אֶתׁ -שנ ַת ַ
הנָּסִים ׁ ֶ
עו ֹד-אֶפקַח זוּג-עֵינ ַי ִם ל ָאו ֹר
וְאֶפרֹש ׂ אֶת-יָדַי ׁשֶנ ּ ׁ ֻּשרו ּ מֵרִ יסִים
תּ -
א ּ
תִהי ִי פֹה נ ִצחִית כְּבֵינתַי ִם
ַ
שחֲרִ ית
תּי פ ַת ׁ ַ
א ִ
לֶאֱכֹל ִ
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¤

הנושאים העקרוניים

ב ּתַחבּו ֹׁשו ֹת
כ ִּרכ ִינ ִי ְ
עתִידִים לְאָדֹם
ש ֵּ
מתִים בָּך הֲמו ֹן ֲ
ֶׁ
(חַמצָן ׁשוֹטֵף אוֹתִי)

תֶם ּ
ב ּ
עקְרוֹנ ִי ִּים?
האִם ח ׁ ַ
ַ
ֹש ׂאִים ָ
ה ֶ
פַעַם עַל הַנּו ְ
ֲש ְ
אנ ָׁשִים ּ
פִתְאו ֹם
ִ
מדֵּי יו ֹם ֲ
ׁשוֹכְחִים ׁשִירִ ים
ב ּכ ְ ּפ ָר הַנ ָּמוּך ְ
ַ
טטִי
ַ
ס ָ
או ִיר ְ
בּ ֲ
יוֹדְעִים רַ ק ׁשְמוּעו ֹת
ְשנ ִים
סדִינ ִים י ׁ ָ
וּל ְלֹא ְ
שנ ַת ּ
פִתְאו ֹם
ְׁ
וּפִתְאו ֹם ׁשוֹכְחִים
חכָמִים
מעַט ֲ
דְ ּבָרִ ים כ ִ ּ ְ
כ ְּמו ֹ בְּרֶ דֶת ג ֶּׁשֶם אָרֹך ְ
תאֳרו ֹ
אֵין לְפַחֵד ִ
מ ָּ
הַג ֶּׁשֶם אָרֹך ְ
עצֶם הַג ֶּׁשֶם
כ ֵּן לְפַחֵד מִשּׁ ֵם ֶ
מצָאו ֹת
כ ֵּן הַגְּבָעו ֹת ָּ
תמִיד נ ִ ְ
ג ַּם ּ
פֹה
אדָם
אַף ָ
לֹא ח ָׁשַב מֵעו ֹל ָם
עקְרוֹנ ִי ִּים מְאו ֹד
ֹש ׂאִים ָ
ה ֶ
עַל הַנּו ְ

הִנ ֵּה יו ֹם בּו ֹבֹקֶר
אחָר
ְ
מ ֻ
מתַי נ ִשׂנ ָא
עַד ָ
ע
שאֵינ ֶנ ּו ּ יוֹדֵ ַ
או ִיר ׁ ֶ
ֲ
נ ִׁשכ ַּב
ב ּהִירִ ים
ְ
ב ּאֱמוּנ ָה
ֶ
ג ַּן אָדֹם
י ִפרֹץ בָּנו ּ
ה ּ
עמָן י ְלָדִים
מַצֵּבו ֹת ַ
ַ
ט ֲ
ה ּ
פרָ חִים יו ֹדעִים ׁשֶנ ַּתחִיל
ַ

אמיר מנשהוף

14
96

15
96

ה
ב
ה
ל
ה
ב
א
-

גליון 00002

חורף 02013

ד"ר תמיר

מחזור שינה שלמה

קדֵמִית
א ָ
ד"ר ָּ
תמִיר הוּא י ֵׁשוּת ֲ
בִּרְ חו ֹב ּ
פ ַרְ ו ָרִ י
מעַל ּ
הכ ְ ּב ׁ
ִיש
ֵ
פֶתַח מַרְ זֵב ׁשֶל ַ
חסֵרָ ה
הוּא נוֹטֵל צוּרָ ה ֲ
ה ּ
בּ ּ
פ ְרָ טִים
וּ ַ
מפ ְל ִיא ָ
ְשמ ְׁשָה
תבּוֹנ ֵן ב ּ ׁ ִ
או ֹטוֹב ּוּס אָקו ֹרְ ד-אֵינ ִי רָ צוּף ִ
מ ְ
עוֹצֵר
ת ּ
פ ָרֵ ק נ ַםּ -
תְחו ּ ׁשָה
וּ ִ
מ ְ

מִרְ ּ
שנ ָה נ ַי ֶ ּדֶת
פְאַת ׁ ֵ
ח ּ
חצֵר
ת ַ
י ְלָדִים ִ
בּ ָ
סְרִ ים ֶ
מ ְ
אֵין צֹרֶ ך ְ לְאַלְח ֵׁש
י ֵׁש
		
חֲלו ֹמו ֹת ג ְּדו ֹל ִים בְּיוֹתֵר
ח ּ
פ ָׁשוּט
וְהַנ ִ ּתּו ּ ַ
תכְנ ִיּו ֹת י ְלָדִים
כ ְּמו ֹ ָּ
שחָל ְמו ּ עַל עֵינ ַי ִם כ ְ ּחֻלּו ֹת
אֵיבָרִ ים ׁ ֶ
ֻש ּ
אחֵרִ ים
תְלו ּ בִּילָדִים ֲ
י ְׁ

שחְמוּט:
אֵרוּעִים נַפ ְׁשִי ִּים עוֹבְרִ ים ׁ ִ
ממֻל ָּא אַל ִּימוּת
כ ְּרוּב ְ
תמִיר הוּא כ ֶּל ֶב מ ְׁשוֹטֵט
ד"ר ָּ
ב ּעֵינ ַי ִם ׁשֶלּו ֹ י ֵׁש חָתוּל
ב ּפ ַרְ צוּף נ ָבוּלָ ,
ְ
ב ּאֵימָה ׁשֶהוּא חוֹקֵר
ָ
ב ּחֲל ִיפ ָה הַג ְּמוּרָ ה
ַ
אמ ְׁשֹך ְ
אֶת רַ גְל ִי ֶ
מ ּ
תִין
חנ ִי ָּה מְקֹרָ ה ו ְ ַ
א ְ
לַ ֲ
ע ּ
מַת
וְ ֶ
אנְבַּח ל ְ ֻ
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רעואל שועלי
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אדָם
ב ּנ ֵי ָ
ׁשָם הֵם ְ
אדָם
ב ּנ ֵי ָ
לֹא כ ָּאן הֵם ְ
ה
לֹא עִם כ ָּל ַ
הדָּם ׁשֶלָּהֶם
ַ
ה
עַל כ ָּל ַ
סדִינ ִים ׁשֶל ִּי
ְּ

שדַי ִם
בְּל ִי ׁ ָ
פ או ֹ טֵלֶסְקו ֹ ּ
ב ּעַד מִיקְרוֹסְקו ֹ ּ
פ
מ ַ
ִ
נ ִרְ אֶה אוֹתָך ְ
שדַי ִם
בְּל ִי ׁ ָ
פ או ֹ טֵלֶסְקו ֹ ּ
ב ּעַד מִיקְרוֹסְקו ֹ ּ
פ
מ ַ
ִ
נ ִרְ אֶה אוֹתָך ְ
מָה כ ְ ּבָר נ ִרְ אֶה
שדַי ִם
בְּל ִי ׁ ָ
פ או ֹ טֵלֶסְקו ֹ ּ
ב ּעַד מִיקְרוֹסְקו ֹ ּ
פ
מ ַ
ִ
נ ִרְ אֶה אוֹתָך ְ
מָה כ ְ ּבָר נ ִרְ אֶה
ל ָך ְ ׁשֶנ ִּרְ אֶה
שדַי ִם
בְּל ִי ׁ ָ
פ או ֹ טֵלֶסְקו ֹ ּ
ב ּעַד מִיקְרוֹסְקו ֹ ּ
פ
מ ַ
ִ
נ ִרְ אֶה אוֹתָך ְ
מָה כ ְ ּבָר נ ִרְ אֶה
ל ָך ְ ׁשֶנ ִּרְ אֶה
ל ָך ְ
שדַי ִם
בְּל ִי ׁ ָ
פ או ֹ טֵלֶסְקו ֹ ּ
ב ּעַד מִיקְרוֹסְקו ֹ ּ
פ
מ ַ
ִ
נ ִרְ אֶה אוֹתָך ְ

ה
לְאָן כ ָּל ַ
הַי טֵק ׁשֶלָּהֶם
עכ ְׁשָו?
ַ
ׁשָם הֵם הַי טֵק
לֹא כ ָּאן הֵם הַי טֵק
ה
לֹא עִם כ ָּל ַ
אדָם ׁשֶלָּהֶם
ה ָ
ָ
ה
עַל כ ָּל ָ
אדָם ׁשֶל ִּי
ָ
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¤

איקרוס

הַיּו ֹם מָה ׁשֶעו ֹשִׂים
עו ֹשִׂים ּ
מנ ְס
פ ֶרְ פו ֹרְ ֶ

ב ּחִינָתִי כ ָּל יו ֹם אִיקָרו ֹס
ִ
מ ְ
בנ ִים
ְשמַי ִם ל ְ ָ
סקְרו ֹס ב ּ ׁ ָ
קְרִ י ְ
ספ ֵרָ ה
ה ַ
מבִּיּו ֹת דּו ֹל ְקו ֹת ַ
אקְרו ֹס ָ
אטְמו ֹ ְ
קו ֹלו ּ ְ
תחַת מַשּ ָׂא אָבו ֹת
עדִיף עַל לִקְרֹס ַּ
ָ
ה ּ
קְרו ֹס
לִסְחֹב אֶת ַ
ב ּסִיבוּב עַל הַל ַּי ְל ָה
ְ

עָשִׂיתִי אֶת אַי ָּל ָה
ָש ׂתָה אַי ָּל ָה
ע ְ
ָש ׂתָה-ל ָ ּ
בּ ּ
ה אֱי ָל
ַ
סו ֹף ע ְ
אֶל ָּא מָה
ו ְקו ֹף בּו ֹנוֹבּו ֹ חַרְ מָן אֵיך ְ עו ֹשֶׂה
מֵיצַג בּו ֹנוֹבּו ֹ?
סֵקו ֹי ָה אֵיך ְ הִיא עו ֹשָׂה?
מ ּ
ה מֵיצָב
ַ
עצְ ָ
בּו ֹס ג ָּדו ֹל!
מעֲבוֹדָה
טָר ֵ
אֵיך ְ עו ֹשִׂים ְ
מפ ֻ ּ
ב ּחַי ִּים?
סקֶת ַ
ׁשֶעו ֹ ֶ
מָא אֵיך ְ עו ֹשִׂים נִפְטָר אֵיך ְ
א ּ
ִ

עודד כרמלי

מיכל זכריה
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אנ ִי
אנ ִי לֹא בֶּן ָ
אדָם ֲ
ֲ
ב ּאֵבו ֹלוּצְי ָה
ׁשָל ָב ָ

רייסקינדר
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כך ,למשל ,המשפט הסינתטי "ל ׁ ֶַשמ ֶׁש
ּ
סקִית מְעוּכ ָה" (דליה רביקוביץ')
פָנ ִים ׁשֶל דִ ּ ְ

מוסיף לשמש תוכן חדש ,שאינו כלול במושג
"שמש" .אפשר לדעת מהי שמש מבלי לדעת
שלשמש פנים של דיסקית מעוכה .לעומת
ח" (חזי
זאת ,המשפט האנליטי "ל ׁ ֶַשמ ֶׁש אֵין מו ֹ ַ
לסקלי) ברור כשמש :קורא המבין מהו כוכב ,מבין
מניה וביה שלכוכבים אין מוחות.

המשפט האנליטי בשירה
בפילוסופיה נהוג להבחין בין משפט
המבטא טענה בעלת תוכן ,שיכול להיות תוכן
אמיתי או שקרי ,לבין שאלות ,משאלות ,ציוויים,
בקשות וכיוצא באלה פעולות דיבור כגון "לֹא/ .

א ּ
בתִי -
זֶה לֹא נ ָכו ֹן / .לֹא!  /ג ַּם ַ
תְ?  /אֲהו ּ ָ
 /מַה / ,מַה קָרָה!?" (ולדמיר מאיקובסקי).

משפטים בעלי תוכן בנויים בדרך כלל
בצורת " Xהוא  ,"Yכאשר  Xהוא נושא המשפט
ו– Yהוא נשוא המשפט ,כלומר הטענה שהדובר
טוען לגבי  .Xמשפטים אלה נחלקים לשני סוגים:
המשפט הסינתטי (המרכיב) והמשפט האנליטי
(המנתח) .המשפט הסינתטי מוסיף על הנושא
 Xאיזה תוכן  Yשלא היה כלול בו ,ואילו המשפט
האנליטי אומר על נושא המשפט דבר הכלול בו
מעצם הגדרתו ,כלומר חוזר ומדגיש את המובן
מאליו.

24
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96

רוב המשפטים בשירה אינם טענות ורוב
הטענות בשירה אינן אנליטיות ,אבל הצורה
הנדירה הזאת הופכת שגורה במרוצת המאה
העשרים והמאה העשרים ואחת .להלן מקבץ
אדָמָה לֹא נו ֹלֶדֶת"
ב ּנ ֵי ָ
אדָם נו ֹלָדִים ו ַ ֲ
אקראיְ " :
(אבות ישורון)" ,יוֹנ ִים אֵינ ָן בּוֹחֲרו ֹת אֶת מוֹתָן"
מהַלְּכ ִים עֵירֻ ּ
מִים
ה ָ
ב ּנ ֵי ָ
אדָם ְ
(אבא קובנר)ְ " ,
ב ּגְדֵיהֶם" (חן קלינמן)" ,נִפ ְרַ דְ ּ
מא ִׁשָה
תִי ֵ
בְּתו ֹך ְ ִ

ב ּ
קבִים
ע ֵ
בהּ / ,ג ּ ֹ ַ
מטֶר ׁש ִׁשִים ו ּ ׁשְמוֹנ ָה ג ּ ֹ ַ
ה ָ
ה ֲ
ֶ
ו ְלֹא עֹמֶק הַצַ ּעַד" (יאיר הורביץ)Who came" ,
( "first Napoleon the firstגרטרוד שטיין),
""After the first death, there is no other
(דילן תומס)Bats have no bankers and they" ,
do not drink / and cannot be arrested and
( "pay no taxג'ון ברימן).
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את הופעת המשפט האנליטי בשירה
המודרנית אפשר להבין על רקע שתי מגמות
סותרות במודרניזם :המגמה האקספרסיבית
והמגמה המימטית .ככלל ,המגמה
האקספרסיבית משתמשת במשפט הסינתטי על
מנת להוסיף לנושא המשפט תוכן ,שיכול להיות
תוכן סיפורי או סמלי ,המבטא את ניסיון חייו ואת
עולמו הפנימי של המחבר .בסופו של עניין ,כל
קורא בוחר אם לאמץ ,לדחות ,או בכלל להתעניין
ת ּ
פ ַל ֵּג
ְשבַע דְּרָ כ ִים נ ִ ְ
בטענה סינתטית כמו "ב ּ ׁ ֶ
שבִים" (אברהם בן יצחק) .כל קורא
אחָד אָנו ּ ׁ ָ
ב ֶ
וּ ְ
ודעותיו ,כל קורא וטעמו.
לא כך עם המגמה המימטית במודרניזם,
שמשתמשת במשפט האנליטי על מנת לבטא
את מציאות העולם הזה ,המשותף לכותב ולקורא.
כך ,למשל ,למשורר הש=פ=ה האמריקאי רוברט
גרניר שיר בן שורה אחת בשם "שקנאים" ,שכל
כולו טענה אנליטית והמסקנה הנגזרת ממנה.
קנָאִים הֵם אוֹכ ְל ִים דָ ּגִים י ֵׁש דָ ּגִים",
" ַ
שְׂ
כותב גרניר מבלי לשבור את השורה בין הטענה
קנָאִים הֵם אוֹכ ְל ִים דָ ּגִים"
האנליטית " ַ
שְׂ
למסקנה "י ֵׁש דָ ּגִים" .זו אולי דרך מוזרה להוכיח
את קיומם של דגים ,אבל זו הוכחה שאין עליה

חורף 02013

עוררין :שקנאים באמת אוכלים דגים ולכן ,מן
הסתם ,יש דגים .גרניר בסך הכל חוזר ,על דרך
ההזרה ,על כלל החיים הידוע והנשכח :בשרשרת
המזון ,אתה נאכל משמע אתה קיים.
אמנם מירוץ החימוש ליצירת הדימוי
המקורי ביותר ולסיפור הסיפור האישי ביותר
שחק את האמון  -ובעיקר את העניין  -במשפט
הסינתטי בשירה ,אבל ישנו הסבר נוסף ,עמוק
ופשוט יותר ,להופעת המשפט האנליטי בשירה
המודרנית.
26
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המהפכה המדעית  -שכל שירה מודרנית
מתייחסת אליה ,בין אם על דרך המימזיס או על
דרך ההתנגדות וההסתגרות האקספרסיבית -
מאפשרת לנו לטעון עוד ועוד טענות אנליטיות
מהטעם הפשוט שאנו צוברים עוד ועוד מידע
על כל נושא בעולם .שירו הקצר של אסף עידן,
ב ּאֶבו ֹלוּצְי ָה",
אנ ִי ׁ /שָל ָב ָ
אנ ִי לֹא בֶּן ָ
אדָם ֲ
" ֲ
פשוט לא יכול היה להיכתב על ידי שמואל
הנגיד .המושג שיש לנו על המושג "אדם"
התרחב לאין שיעור במאה האחרונה .היום אנחנו
יודעים שהאדם שלב באבולוציה ,שהאבולוציה
שלב בכימיה ,שהכימיה שלב בפיזיקה.
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הפרספקטיבות החדשות הללו מזרות את נושא
המשפט מבלי שאף אחת מהן תשלול את רעותה:
האדם גם פחמן ,גם חלבון ,גם קוף.
המשורר ישראל אלירז טוען באחד
משיריו כי "כ ִ ּ ּ
מדִ ּב ּוּרִים
מעֵץ לֹא ִ /
סֵא עָשׂוּי ֵ
עַל כ ִ ּ ּ
סֵא" .במשפט אנליטי זה מבטא אלירז
את הרצון המימטי הקלאסי לגעת בדבר עצמו,
במציאות העולם הזה .ואלירז צודק :כיסא באמת
עשוי מעץ ,לא מדיבורים על כיסא .אבל היום
אנחנו יודעים גם שכיסא אינו אלא הכלאה
נפלאה ,חד פעמית ,בין המפץ הגדול לאבולוציית
הישבנים של פרמיטים .ואפשר גם שכיסא הינו
התאמה שלמה בין החוקים ההנדסיים המפזרים
את משקל הגוף על המושב לחוקים הפיזיקליים
שמפזרים את החלקיקים התת–אטומיים כך
שהגוף לא ייפול דרך הכיסא.
כן ,נראה כי עלינו לעדכן את גישתנו
המימטית לכיסאות  -אך יתרה מכך :עלינו לעדכן
את גישתנו האקספרסיבית לעצמנו ,שכן גוף
הידע שצברנו על כל נושא בעולם גדל עד כדי כך,
שביכולתנו להביא את עצמנו לידי ביטוי עצמי
בעצם הבחירה בפרספקטיבה אובייקטיבית

אחת על פני פרספקטיבה אובייקטיבית אחרת.
בכך הופך המשפט האנליטי לסינתטי דה פקטו,
כלומר לאינסופי מצד ההיצע הפואטי :על כל
פרספקטיבה סובייקטיבית שאפשר לצרף באופן
סינתטי למושג "שמש" נוספו שתי פרספקטיבות
אובייקטיביות שאפשר לגזור באופן אנליטי
מהמושג שכבר יש לנו על השמש .למטוטלת
המודרניסטית הקלאסית ,שהטלטלה שנים רבות
בין הגישה האקספרסיבית לדרישה המימטית,
נוסף מימד עומק שלישי :הבעה עצמית מימטית.
28
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אני סבור שאם יהיה גל חדש של
מודרניזם ,כפי שאני סבור שמתרגש עלינו
בשנים אלה ,הוא יישא אופי אקספרסיבי ,אך
יישא את מסורת ההבעה העצמית מן הפרט אל
הכלל ,מהסובייקטיבי לאובייקטיבי ומהסינתטי
לאנליטי.
לא זאת בלבד שיכולת הניתוח שלנו את
הקיום הממשי כבר אינה נופלת בעושרה מיכולת
ההרכבה של הדמיון האנושי ,עצם היכולת לנתח
את מצבנו הקיומי מפרספקטיבות שעולות על
כל דמיון היא הביטוי הרומנטי ביותר להתנגדותנו
לסדר ולעצם הדברים .הדימוי העז והנועז ביותר
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למצבנו הפסיכולוגי ,הביולוגי והפיזי הוא מצבנו
הפסיכולוגי ,הביולוגי והפיזי עצמו ,מצב שלא
יזמנו ולא ביקשנו  -אבל עלינו לקחת עליו בעלות
אם ברצוננו לתפוס בעלות על חיינו.
המשפט האנליטי מדגיש את המובן
מאליו ,כלומר את שלל השלשלאות השקופות
המצרות את צעדינו .השקשוק בשלשלאות אלה
הוא התרסה קיומית והתססה פוליטית .הלוא
לאיזה צורך אנו צוברים את גוף הידע הלא אנושי
שאנו צוברים על העולם אם לא כדי להחריבו עד
היסוד? אנו מתחקים אחר חוקי המשחק שנכפה
עלינו כדי להטותו לטובתנו ,כדי שיום אחד יהיה
בכוחנו לשחק בחוקים עצמם ,כדי שיום אחד
המוות הראשון לא יהיה המוות האחרון וגובה
העקב יהיה עומק הצעד וכיסאות יהיו עשויים
מדיבורים על כיסאות .כי אנחנו לא רוצים לחקות
את העולם בשיר או להביע את עצמנו בהתעלם
מהעולם שמחוץ לשיר .אנחנו רוצים שהעולם
יחקה ויביע אותנו.
עודד כרמלי
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נעם סמל ,גיורא עיני ,אלון גרבוז
רוצים מינוי לכל החיים? לכו לבית המשפט העליון

די לתרבות מפא"י
כרמלי למועצת העיר תל אביב
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¤

¤

האור החודר דרך החלון אינו האור החודר דרך החלון שביקשת
שיהיה האור החודר דרך החלון; ופתחת דלת ובדקת כל חלון האם
האור החודר דרך החלון אך ,מכל חלון לא היה האור החודר דרך
החלון .אולם אור היה ,אך לא האור החודר דרך החלון אלא אור
החודר דרך החלון .הדבר לא מבטל אפשרות של חלון ,יש חלון -
ובכל-זאת אין זה האור החודר דרך החלון.

תפוס את המסווה עצמו בתנועה; ראה את הירוק במעופו באוויר
לפני שינחת על עץ ירוק ויאבד מכל השגחה .הדומה מחפש את
הדומה לו ונטמע בתוכו; גם אתה ראה את עולם הדימויים שלך;
שהוא מפתח לעצמך .המילה יום-יום ,אילו מילים היא מעלה
בתוכך; חשוב; חפש בהתנהגות המילה; עבורי ברגע זה ,המילה יום
לא מעלה בהכרח את המילה לילה.

¤

¤

הבית היה מואר אבל לא היה מואר .למרות שאמור היה להיות
מואר ,הוא לא היה מואר .למרות שהיו לו את כל התנאים להיות
בית מואר ,הוא לא היה מואר .כל כתליו זכוכית כיאה לבית מואר,
ודבר לא הפריע לבית להיות מואר ,הוא עמד במקום ראוי לאור.
ולמרות זאת היה בבית שאמור היה להיות מואר רק אור פושר ,אם
אפשר לומר על אור שהוא פושר .הבית שאמור היה להיות מואר
היה בית באור פושר ,כאילו לא הדליקו לו את הדוד; אור תלוי
ועומד שקוף בצבע כספית ,שלו יותר תכונות נוזליות מאשר תכונות
של אור.

השמש המציפה שהיא בבחינת אור עליון גדול המכניסה אור
פשוט תחתון אי אפשר להביט בה אלא רק באמצעות ההתמעטות:
דרך זגוגית חלון ,או על-ידי סוכך יד או מבעד משקפים כהים או
באמצעות רחוק מקום המתאפשר ביתר-שאת לעומד בקצהו של צל
רחוק הנופל למרגלות עץ פזור; לא ברוש שנון וגבישי שכל ממשותו
מתמרת לכדי חדות צורה ,וכל תכלית זו :המראה ויציאה אל
הלוויין אל השמש עצמה ,אלא עץ צאלון שאינו מתיימר ומשתרע
לרוחב בעצלות אופקית המאפשר מעלוותו המרושתת להביט מבלי
להסתנוור ולבחון את היופי הזה הזורח הניצב במרכז השמים.
האדם האוהב שואף אל הצל אל השמש באופן בה היא מתגלה על
כיפת השמים; ומתוך התגלות פרטית זו הוא נוסך בה עומק ומחדיר
בה משמעות על-ידי הרחוק הזה ,באמצעות הדמיון ההוא ,המתווך;
שהוא מוגבל וכיוצא בזאת ,מגביל .אבל אל לו לשכוח שהשמש
עצמה נמצאת ,לא רק באופן ההסתכלות בה ,בניצחון האנוש על
האור המסמא ,אלא בהגיעו לשם ,הלכה למעשה ,ובתצפיתו עליה
מהחלל הצף עצמו; המזכך ,הבלתי מסכך :כשיראה בה נוכחת
וקימת יוקדת וצורבת ,כשיהיה לברוש בחריצותו לשאוף מעלה,
כשיהיה אף הוא כוח בל יתואר.

¤
אדם יוצא מחדרו ,למרות שמעולם לא היה מחוץ לחדרו ,אל מסדרון
ביתו ,פותח את הדלת אל מסדרון הבניין ,למרות שאין מסדרון,
ואין בניין ,ונכנס למעלית ,למרות שאין מעלית ,לוחץ ק על קומת
קרקע ,למרות שמעולם לא היה בק ,אם בכלל יש ק ,כאילו יש
לאדם תכלית במעלית .לפתע נכנס אדם אחר בקומה  ,4אם בכלל
יש קומה  ,4יוצא האדם הראשון אל  4בהתכוונו לצאת לק ,שכן
מעולם לא ראה  4ומעולם לא ראה ק.
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משבצות

לא היה איתי כל מי
אז ,בנסיבות המיוחדות ההן ,שאולי תהיינה הנסיבות היחידות
שתישארנה לו בעתיד הקצר שעוד נותר לו ,אמר בצדק" :ולא היה
איתי כל מי".
עם זאת ,גם לא היה ברור בכלל אם היה איתו אפילו כל מה ,לפחות
אם מדובר היה על כל מה עילי כלשהו ,שניתן להסתמך עליו גם
אם אין לידו כל מי .אם הכוונה לכל מה שהיה צריך לבוא לעזרתו
ולבוא במקום כל מי בעת הצורך ,לא בשעת הפוגה אמיתית ,אלא
בעת מצוקה של מוזרותו האמיתית ובכלל בשעת האמת המוזרה
שלו ,גם לא היה ברור אם היה לצידו וברשותו כל מה  -וכל זאת
בין אבק כוכבים וחלקיקים מופרכים ומופרחים בחלל הומה ,רב-
קרינה-ועקומה ,שאיש לא ידע מניין הוא בא ולאן הוא הולך ,מה
תחילתו ומה סופו ,עם טריליוני כדורי-גז ענקיים ולוהטים וסתמיים
בתוכו ,כשגם חלבוני מוחו בגולגולתו קודמים לתודעתו ומכוננים
כל מי מתוך מה לא ברור ,מי או מה .אבל לא מה חומרי ורב-חושי
היה צריך לעזור לו בהיעדרו של כל מי ,אלא מה עילי של תכלית
ומקצב פרטי ,בלי קשר וצורך בכל מי ,אך מוזר היה ,או דווקא לא
כל-כך מוזר ,אלא אינטימי וקרוב לו כל-כך ,שדוּבר על מי ומה,
ממש בלב מערבולת ומהומה בטרם נתברר מי הדובר ועל מה.

גבריאל מוקד

ִשבַּץ ׁשֻלְחָן מַר
מ ְׁ
תִשּ ָׂא קִינ ָה עַל מַר גּו ֹרָ ל ְך ָ
אַל ּ
מזְהֶרֶ ת
ב ּדִיל ַ
ִ
מסְג ֶּרֶ ת ְ
שכ ָר דַּל
קנְקַן ׁ ֵ
ַ
הַנּו ֹף עַז
ִשבַּץ עו ֹל ָם מַר
וּמַר עַד נֶפ ֶׁש מ ׁ ְ

ה ּ
ה ּזֶה ׁשֶל עו ֹד ו ְעו ֹד ׁשִירִ ים
סִינְדְּרו ֹם ַ
מצֻי ָ ּנ ִים מָה זֶה ַ
וְהַשּׁ ִירִ ים ְ
ח יוֹתֵר
דַּי! אֵין ל ִי כּו ֹ ַ
סֵט הָרִ ׁ
ה ּ
ה ּ
סֵט הַשּׁ ֵ נ ִי!
מצֻי ָּן! ג ַּם ַ
ג ַּם ַ
אשו ֹן הָי ָה ְ

36
96

37
96

בנהר התופת האנושי

חפ ֶת
דְּמוּת ַ
ס ֶ
אחַת נ ִ ְ
ב ּכְנ ַף חֻלְצָתִי
חזֶת ִ
וּדְמוּת ַ
א ֶ
אחֶרֶ ת נ ֶ ֱ
חבֵרִ ים
אנַחְנו ּ ֲ
ֲ
ה ּ
האֱנו ֹׁשִי
ב ּנְהַר ַ
ִ
תֹפ ֶת ָ
אבָק לַחַי ִּים
ה ַּ
אבָל ַ
מ ֲ
ֲ
שנ ֵיהֶם וְהֵם יָכ ְלו ּ
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טקסט מטומטם

זְכוּתֵנו ּ לִכ ְ ּ
תֹב ׁשִירִ ים ג ְּרוּעִים
ע יוֹתֵר
אנ ִי ג ָּרו ּ ַ
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חשיבה טכנולוגית ,כל תודעה תִפקוּדִית,
תהליכית בתכליתה ,היא תודעה חסרת
מודעות ,יודעת היטב את איבריה אך לא
את עצמה.
לכן השאלה העולמית היא  -מדוע ,למה
הזָרָה לאחור התמֵהה
דווקא כך .לעולם ה ַ
ברגש יסודי על סידור העולם דווקא
בצורות הנתונות ,דווקא בסדר זה .תמיהה
תּבוּנ ַת–האֵם להחל ַת אפשרויות קיום
זו היא ְ
אחרות ,בתכלית .זו האונטולוגיה.

מבטן אל בטן
א .האמונה בקיום האפשרויות כולן
מלמדת אותנו כי גם מה שאנו מכנים
ומרגישים אותו כ ְ ּה ַׁשָגוּר והמוכרח ,כלומר
הקיום בפועל שלנו  -אינו כזה .לכל היותר
ראוי להתייחס אל הקיום בפועל שלנו כאל
עניין טכני.
שהלא הטכנולוגיה ,על גלגוליה המשתנים,
מלמדת אותנו כי התרחשויות רבות חורגות
מגבולותיהן או נסוגות חזרה בשל משתנים
הש ׂגָה ,בעוד
ב ּנ ֵי– ָ
לא קטגוריים ,זמנייםְ ,
היא עצמה אינה חורגת מן הקטגוריות
בתוכ ָן היא פועלת ,אלא אם כן היא
מפתיעה את מַפעיליה ושוברת את מוסכמו ֹת
הכרתָם במעין תאונת קיום.
קיום האפשרויות כולן טומן בחובּו ֹ את
ההשגה כי הקיום במהותו אינו טכנולוגי.
כלומר כל מגבלה קטגורית היא כזו אך ורק
במערכת הקיום הפרובינציאלית שלה .כל
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ׁ
הרֵאשִיתִיו ֹת
ב .שאלותיו ותמיהותיו
של האדם כמו מה אני ,היכן אני ומה
הוא המקום הזה שבו אני ,הן לא רק
ביטוי של יציאת תודעת האדם אל לימב ּו
מ ּ
ה לנוכח השתתפותה הבִּלתי–נתפסת
קיו ָ
בקיום ,איננה רק חריגה מוזרה ומופשטת,
ע העומדת
ב ּקִי ַ
תמיהה על חומר בלתי– ָ
לעצמה בממד–החריגה–ממסלול–הקיים ,מן
הטבע .שאלות ותמיהות אלה הן גם ביטוי
ליציאה אל הוויה נוספת ,עומדת גם ניצבת
במרחב קיום נוסף ,מתוכו דוברת התודעה,
החריגה .ובין אם התודעה תכיר במלוא
המרחב ,תביט בו בעיניים מוּרמו ֹת ,ובין
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אם לא תדע אלא לעמוד עליו ברגליה
אך להסתכל מטָה בעיניים מוּפשלו ֹת ,אל
המרחב היחידי שנדמה לה כי היא מכירה
 הלוא הוא מה שהיא מכנה "המציאות",מצַאי אחר.
או בכל ׁשֵם– ְ
התודעה השואלת על עצמה ועל טִיב
מ ּ
ה הסוֹבֵב עומדת במקום אחר ,מעידה
קיו ָ
תחָרְגּוּת ההוויה ,וכמו כל יוֹנ ֵק ימִי
על ִ
ה ְ
המדל ֵג–חוּצָה אל האוויר הפתוח  -היא
יכולה להביט ול ִלגום ולנשו ֹם ו ְל ִתעו ֹף אל
מרחבי האופקים והשמַים ושמיהם ,או
להמשיך ולהביט על פיסַת הַי ָם הקטנה
שתחתיה .הבחירה בידיה.
וכשמביטה ומסתגלת ונוכחת היא גם למדה
ומכירה בהכרָה בֵּיתִית כי לא פחות משהיא
יצור מים שואף–אוויר ,היא יצור רוח.

הזָרָה לאחו ֹר אֶל הַלֹּא–מובן–
ג .ה ַ

ׁ
ה ְּ
הבראשִיתִית על כל דבר
תהִי ָּה
מאליוַ ,
ודבר ,היא גם מצע טוב להִפקחוּת ופנייה
מזַן אחֵר ,לפי האיכות
אל סיבתיות ִ
המתגלה.
ד .איש רוח מביט על המתקיים
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שען ופוׂעֵל מתוך קיום
בעיני רוחו ,ונעמד ונ ִ ׁ ְ
זה כמו כל מי שנשען ונתמך בעוּבדו ֹת,
כיוון שאיש רוח הוו ֶה את רעיונותיו,
הרגשותיו ומראותיו כמו כל קיום ,כממשות–
עומק–והיקף המתווה ומוליכה את חייו,
מסקנותיו והכרעותיו .כשמו כן הוא.
ב ּזְמן ובתוקף ,את
איש הרוח מקדיםִ ,
אנשי העובדות ,משום שפניו אל מקורִיּוּת
העוּבדות ,פניו אל אזורי הבית החריגים
המרחיבים הן את תחום העובדות והן את
עומק ממשותן ותקפוּתן.
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לש ׂחֵק
ה .לא פעם דווקא הרְ גִיל ִים
ָ
במחשבתם ,המתבוננים בעולם בעיניים
מרוקנות מיומְרַת הוודאוּת ,אפריורית
שׂימִים עצמם מחוץ לגדר עול המסקנות,
מ ִ
מחוץ למתחייב ,דווקא הם ,שטבולים
ואינם טבולים בקלחת הממשויות ,קרובים
בתכונתם זו למידת הענווה שגם לה תכונת
היציאה–מן–העיקר ,בכדי לעסוק בעיקר ולא
בעצמי ,על מגננותיו ומשקלותיו .ואין לנו
מידה טובה מן הענווה המקרבת אותנו אל
חיזיו ֹן הקיום כולו .בְּמקום שבו מוצאים את
האֵין ,שם מוצאים את היש.
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ו .בשימוש במילה נפש ,רוח או
נשמה ,אנו מבקשים לתאר את אותה
מנְעַד קיוּם
תכונה ,אותה מהוּת ,אותו ִ
שככל שהוא טהו ֹר יותר כן הוא צלול
יותר בקיומו החוּץ–זמני ,או שמא נאמר
הרב–זמני ,כלומר אנו מבקשים להבדילו
מן הגוף ,הגוף ׁשֶלּו ֹ רגל ַי ִם–צמודות–קרקע,
להבדילו מן הגוף שבא ללמדנו בדרכו
את התאפשרוּתָם המְלֵאָה של הזמנים
כולם ,פרט אחר פרט ,בדָל ועוד בדָל ,קו
ב ּ
ה
ועוד קו בהתרקמוּת אקולוגית מלאָה ו ּ ָ
מזְנָקִים לכל אפשרויות
עגָנ ִים מעגנים כ ִ
ַ
מ ֲ
השיוּט ,בתוך המרחב הכל–ממדי שבו רוחנו
משייטת ומִתרקמת.
אבל קיטוּם היוֹצְרו ֹת ,הדבֵקוּת בַּרגליים–
צמודות–הַקרקע והצמדת הרוח והעיניים
אליהן ,הניסיון החרֵד או הסוֹמֵא לצֶקֶת את
ב ּעָה על
הרוח להיות כגודל–פני–הגוףַ ,
ט ָ
ה ְ
הטבעה ,כמו קידוש האצבע המצביעה
ת ּ
ה  -הם שמרתקים
במקום מראו ֹת הצבע ָ
ע ּ
קְרים את
אליהם את תוֹעֲפו ֹת הרוח ומ ַ
תהּ,
קקִיּוּת הנשמה אל מלוא מרחבי בֵּי ָ
ׁשו ֹ ְ
הם שמדביקים על הזיכרונות את תו
החלו ֹף–לִבְלי–שוב ,הם שמרוקנים את העתיד
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מכל גישָה ,זיקה וידיעה ,הם שחרֵדים על
העצמי במראית גופו הנוכחי ,האחד מיני–
רבים אֱל ֵי–רבים ,כ ְּעושׂים מן הדימוי העצמי
זהות עצמית ,הם שבִּמעוף ממשותם ׁ
השָמוּט
מבדילים דמיון ממציאות ,חלו ֹם מהקִיץ,
מחשבה ודימוי מממשוּת ,הם שמכזיבים
את הגעגוע ,הם שמסיגים את העצמי
מעצמיותו ,את הסובייקט מן האובייקט,
אבָּם ,מחניקים
לופתים את המיתרים כולם ב ִ
את הרטטים ומיתרי–הרטטים–עד–בלי–די,
הם שמצמיתים אל עולם האפשרות האחת
ובניה ובני–בניה הקרובים ,הנישאים אחד
סטִים עצמם עד מרחק סטייה
בשני ו ּ ַ
מ ְ
מנ ִיּ ,
הזָרָה,
פְתָל על גבי פתל עד ַ
גוּזְ ָ
בהֶל ֶת–סוּמִים מעולם
חנ ִים ו ּ ָ
עד זלזול–שכ ְ ָ
האפשרויות כולן ,עולם הבית.
אבל כל זיכרון ,כל דמיון ,כל דימוי
ומחשבה והֶרְ גֵ ּ ׁש ,כל חלום ,הרהור וידיעה,
כל עזיבת גוף וכל נטיית רוח ,כל שאיפת
רצון ורִיק געגוע וכִמְהו ֹן עיניים ,כל
חריגת זמן והתקַת מרחב ,כל נגיעה וכל
מגע באשר הוא  -כולם כולם הם קרבת
משפחה ,בנים ובני בנים ,קרובים יותר
או קרובים פחות בקרבה–המלאה–ממילא,
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מפְתַח המרחבים,
אל זיקתנו ,אל זהותנו ב ִ
ַשחְרוּרִיּוּת לחזו ֹת
חסֶד ה ׁ ִ
נתונים תחת ֶ
ׁ
במשבֵי בריאת
תכ ְנוּת ובהתגשמוּת,
ה ַּ
ב ִ
האפשרויות כולן.
קדְמַת
לכן תנו ּ להם לאנשי הרוח את ִ
ה ֶּ
קשֶב ,תנו להם לאנשי הדמיון והגעגוע
ַ
את קדמַת התוקף ,הניחו להם לאנשי
מ ּ
מ ָׁשוּת,
האמנוּת לרקום לפניכם חֵי– ַ
עצֶם את מיטב
ִ
התְרטְטו ּ מן החולמים–עד– ֶ
החלומות ,מיזגו ּ מחשבה ורגש במעלות
המיסטיקנים ,כ ַ ּבְּדו ּ כ ַ ּבֵּד–היטב את
המשוגעים לדבר ,התרגשו לנוכח המשונה
בתכלית ,המתמסר ,החורג והבלתי–נתפס
שברוחם של הצו ֹפים החוצָה ,שבלִבָּם של
הנטוּעים אחֶרֶת.
ז .לחשו ֹב ולהרגיש בגדו ֹלו ֹת זו
איננה משאלת לב אקטיבית שחורגת
מגבולות הרגיל .אחת מתכונות הרגש
הבסיסיות שלנו היא ללכת בגדולות .אנו
הווים בצורות שלמות ,מלאו ֹת ומקיפו ֹת.
לחוו ֹת אושר פירושו להיות בהוויית אושר
ׁ
מלאה ומוחלטת ,גם אם מדובר
באושָרִים
קטנים ,יומיומיים .אותו אושר מבקש
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להקיף כל מרחב וכל זמן ,ומִבנה המציאות
היחסית ,במרחב ובזמן ,ההשתברוּת מן
האושר  -היא הסטייה מן המבנה הטבעי
המבקש ללכת בגדולות ולהקיף את
המציאות כולה.
הבֹּהַק הַנ ּוּגֶה של
אם אני מאושר מניחוח ַ
פנסי הרחוב בתכוּנ ַת האוויר הרו ֶה ,הרי
שהאושר הזה מבקש לצאת ולחוּל מגבולות
הלילה אל גבולות היום ,ומגבולות היום
והלילה אל גבולות קטטו ֹת והתגוששויו ֹת
הדאגה היומיומית ,ומשם אל גבולות
שאר בני אנו ֹש ,מאותו ׁשִיּוּך ְ ושלא מאותו
שיוך ,ומשָם לגבולות החיים והמוות ומשם
לקיומים רוחניים ,אלוהִי ִים וקדושתִי ִים
ומשם לתיקון וגיאוּל ההוויה כולה.
ח .הזמן ,כמו המרחב ,יכול
להישבר ולהימשך בגדלים שונים .מרחב
הממשות הנראה הוא הקובע ולא מוסכמו ֹת
הזמן .הזמן יכול להיות רציפות בלתי
ניתנת לחלוקה ,הוא יכול להיות רציפות
רגעים אפסיים–ועם–זאת– ּ
פְרוּדִים כחלקיק
חסַר מסה ,יכול להיות מחולק לחתיכות
גדולות לצד חתיכות קטנות ושני הסוגים
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אלמנטאריים ובל ְתי ּ
פְרִיקִים מעצם טיב
ב ּקִיעַ.
איכותם ,חומר יְחִידָנ ִי בלתי– ָ
הממשות בכללותה יכולה להרשות הכול,
היא מרשה הכול כיוון שאין איסור
בהתאפשרות האפשרויות כולן ,כולל
האיסורים עצמם.
זו עוד דרך להבין מדוע גם למחשבות
הנתונות במסלוליהן קיום משלהן ,ופסילת
מחשבות בתואנת אי–ההתכנוּת שלהן איננה
גורפת ,כי כך או אחרת המסלולים השונים
נתונים במרחבם ,והמחשבה נמדדת לגופה,
בדיקה ּ
טנ ִית ,לעומק וטיב ממשותה
פ ַרְ ָ
ולא לעצם קיומה העצמאי .וכך המחשבות
הנודדות לעִתים נודדות למקומות נפלאים
ומצוינים ,הופכות עולמות ומגבירות את
הנכחת כל הקיום.
זו עוד דרך להבין כיצד סוף מעשה
במחשבה תחילה ,לפנים מן הזמן.
טְבוּל ִים בַּי ָּם ,אין עוד צורך
ט .כ ּ ׁ ֶ
ְש ּ
במֵי הנהרות ובמוֹצָאָם .כך הם הנצח והזמן.
מנְכ ַח הרוח ופעולו ֹת הגוף .כך הם
כך הם ִ
העצמי וגאוותו ,על דימוייו .כך הם אדנ ֵי
תּל ֵי הרצון.
ההשׂגָה ונִפְ ְ
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י .תחושת הכול ִיוּת ,הקיום המלא
המוחלט ,מרכֶכ ֶת .ומהו ריכוּך אם לא
קיבולת ספיגה והכלה גדֵלה והולכת .כלומר
הכוּל ִיוּת מרככת את בשַׂר הזמן ,מניחה
לדברים להתרחש במסגרת היותם מראש.
מוסיפה ענווה לכל המתקיים.
כי הכול כבר כאן ,חלקים שונים של אותה
תנועה אל הנצח ,אל המסקנה המחזיקה
את סך חלקיה ,ואין להן לחלקיוּת ולזמניוּת
וליחסיוּת כל אחיזת תשתית.
גאוות העצמי ,כבר בעצם קיומ ּ
ה המתפרֵד
שח על ק ֶׁשַח,
ק ַׁ
מן השאר ,מוסיפה ֶ
ה החלקיים ,אל
מרתקת ומק ַ
ב ּעַת אל נופ ֶי ָ
התפתחותה האישית במסלול זמן ,אל מה
שמתירה קנאוּתה ,אל ּ
ת ּ
ה  -כל אחת
טנ ִיּו ּ ָ
פ ַרְ ָ
ואחד לפי דרגתו שלו .אבל ההוויה מצד
עצמה נטולת כל גאווה ,צופ ָה מראש כל
זמן ,ענוותנית בתכלית ,וכולם לפניה עו ֹלים
ְשו ִים.
כּ ׁ ָ
יא .הענווה היסודית ביותר אינה
נובעת מהרגשת הקוטן אל מול ההוויה
כולה ,כי אם מן ההרגשה שההוויה כולה
ענוותנית היא ובתוכה אנו.
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יב .הי ְחידָנוּת הכוללת ,אחדוּת
הבסיסים ,חיוב הכול ,אינם אלא אמונת
המתחייב ,אינם אלא אֵם האמונות .שהלא
כל אמונה היא בְּיש ,וזו האמונה ביש
הי ֵׁשִים .והלא כל אמונה היא נקיפ ַת הקִרבה
הגדולה האפשרית אל היש ,מבקשת
להיות את היש ,נעה בין חיפושו להווייתו.
אֵם האמונות מניחה את הי ֵׁשִים כולם לכן
מוכרחה היא להיות הי ֵׁשִים כולם שהלא
היש ישנו .לכן היא אמונת המתחייב.
דרך אחרת :הַרְחבת היש מקרבת אותו,
כיוון שהפער בינינו לבין היש הולך ונעשה
שׂא גדֵל.
קטן באופן יחסי ככל שהמו ָ
ממילא הרחבת היש אל האינסוף מקטינה
את הפער בינינו לבין מושא האמונה עד
אינסוף.
יג .לעִתים דווקא הזיקה החזקה
מדַי היא המביאה אל הבדידות .כאן
הבִים בלתי
א ָ
כּוֹפ ֵת אליי חזה ופ ֶה באינוּס ֲ
מותנה ,מצמיד גוף אל גוף ,מְיָחֵר באחת,
ממיר אל בלעדיוּתו ,תובע להתאחוּת
מְלֵאִים .ההמנעוּת ממנו היא הפנייתי
תו ֶך ְ
מנ ַע ִ
מ ָּ
מפניו כהפניית מבט ,ירידת– ֶ
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תנועתו כשם שיורדים מרכ ֶ ּבֶת עוד בתחילת
המאו ֹץ .אז נותרים עם חֶרֶך ְ הבלימה,
מדְרַך ְ העצירה המהדהד ,חתימה באֵין
ִ
חותמת ,נותרים עם מטח הפערים ,ושוב
ב ּכ ָּאן השגוּר ,אותן מסילות רגש,
מסתפקים ַ
הֶרגל ִים וּשאר אביזרי אישיוּת .שכן דבר
מה נעשה "שגור" כשהוא משַמש ,מדעת
תחַם הגבלה למה שמחוץ
ושלא מדעת ,כ ִ
מ ְ
לו ,נעשה חזוּת הכול (וממילא גם את חזוּת
עצמו הוא מאבד) .וכיוון שבאותה הִמנעוּת
הכ ָּאן ,נותרים
נוכחת ביתר–שאת החטאת ַ
נטולי זיקה מכאן ומכאן ,שזו הבדידות.
יד .גם הבדידות העקרונית בין אדם
לאדם ,עצם הפרדת הסובייקטים למוֹנ ָאדו ֹת
קיום ,פרוּדו ֹת תודעה שאין בהן אלא
קבִּיל ִי אטו ֹמיסטי ,בלתי אורגני,
שיתוף ַ
מ ְ
גם בדידות זו אינה אלא ממשות חלקית
הנמנעת מן החיבור הבלתי אמצעי בין אדם
לאדם ,מיסודות הזיקה המשותפת ,התודעה
הכוללת והרגש הגופני האחד.

חמִיד ,שאי–
טו .אין לנו דבר שאינו ָ

אפשר לחשוק בו ולרצות אותו ,לבקש
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לחבו ֹר אליו .גם הדבר המרתיע ביותר,
המאוס ,הבזוי ,המכוער והמבחיל  -כולם
בני חמדה .תמיד יסוד הפירוד ,הרתיעה
והמיאוס הוא בָּנוּ ,בגוף עצמיוּתנו הגדוּע.
זהו חסרון או גְּדִיעו ֹן מְחוֹשֵי הגוף ,הנפש
והרוח ,שאינם מוצאים או מכירים את
מיתרֵי הזיקה ליסודות מסוימים ,לעִתים
בעקבות שאריות של מגננה וחרדה על
העצמי ,לעִתים ערלוּת לב ,לעִתים גאוות
העצמי המבקש להבדיל עצמו מתוך
שיפוטיוּת גוֹדֶמֶת שאינה מכירה במלו ֹא
מוטת הבריאה .מנגנונ ֵי סימוּא כאלה
ואחרים.
הלא כל טיב באשר הוא  -בא יחד עם
מרחב טיבו ,עם חלקת האיכות שלו.
תְאוֹמֵי הזיקה שלוּ ,
לכן לכל טיב ּ
תְאוֹמֵי
חבָּר ,שותפים לאותה איכות .יהיה זה
מ ְ
ה ֶ
שֶרֶץ הנמשָך לזוגתו ,הסרחון הבאושִי
מנ ְעים באף המבאיש ,הכיעור החולק
ה ַ
צורות של יופי עם בני מינו ,יהא זה
הרוע ,השטני ,החורש רעות ,המוצא לו
את שותפיו .אין דבר הקיים לעצמו בפירוד
סופני ,כי לכל ברוּא ,לכל פרט ישנה
הכ ְללת זהות ,זיהוי איכות
נקודת יחסַ ,
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כוללת .העובדה כי יסוד הזיקה לכול תלוי
אך ורק בַּפתיחוּת המחושִית ,במצַע הלב,
מעידה עדוּת אחים ,כי הכול חבוּר ,וכמה
שלא ירצה להיות נפרד ,אין הוא רוצה
להיות נפרד ,אין הוא יכול להיות נפרד,
אינו בנפרד.
המשיכה והתשוקה המינית מהווים דוּגְמִית–
ביטוּי למציאת המשותף ,המתגבר לא אחת
על רתיעו ֹת ומיאוּסים וסרחונות וכיעורי
הגוף האחֵר ,בין אם מכוח תשוקת הבשרים
בלבד ,התובעת לחבור בשָׂר בְּבשר,
ובין אם מכוח תשוקת האוהבים המלאה
תקִים והרחבת
מ ָ
והמקיפה המגל ָה זיקות ו ְ
ׁ
מחושֵי הגוף ,הנפש והרוח לקראת גוף
האהוב ,בשרו ,חומו ֹ ,על שלל פגימותיו,
טטָיו וחריגותיו–לכאורה המקבלים להם
ח ָ
שותף של בַּי ִת במעשה המשכב.
הכיעור והמיאוס רק מעידים על קיומם ועל
אפשרות הזיקה להם .יסוד נבדל סופנית,
פרוד לחלוטין כמו טרנסנדנטי–בלתי–נגיש
ובלתי–ידוע ,מונאדת איכות חד–פעמית וחד–
ערכית וחד–קיומית ואוטו–יקומית ,איננה
בת–השגה אלא מתוכה ,ומדוע שלא נניח
כי הכול בהשגתנו ,מדוע שלא נִגְאֶה אל
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תעֲמוּקו ֹת המרחבים מתר ּ
פְקִים לפנינו אל
ַּ
האינגבוּל ,מגלים טפח ומכסים טפחיים
כתגלית מתערטלת ,סקרניים כמונו לנוכח
תכ ָּס חליפו ֹת.
מתְג ָּל ו ּ ִ
ה ִּ
מראית גופם ַ
מ ְ

אינסוף סקרנותנו .הקיום כולו ,על מגוון
אינסוף ממשויותיו הוא הוא מונאדת הקיום
שבה אנו ושבכוחנו להקיף את קיומה
הבלתי יחסי ,על זמניו ומרחביו .אין לנו
מפ ְל ָט מ ִׁשבִי השחרוּר שלנו ,מראשית
ִ
היסוד האחד ,היחיד והאחיד הפתוּחַ.
מדֶת אל המוּלת
טז .הבריחה המת ֶ
החיים מבטאת אי–אמונה בחיים .פחד מפני
השקט ,מפני חללים מעוּטֵי התרחשות,
הפחד מפני שממות דֹּמֶן הזמן על מרחביו,
הפחד מפני האינסופיות הבּוֹטֶל ֶת ,הם
חדֵלוּת הקיום,
חרדת נטישת החייםֲ ,
הם חרדה מפני הבדידות ,כלומר רֵיקוּת
סופנית .אבל כל ריקוּת סופנית היא ביטוי
של הפרדה וכל הפרדה היא למראית עינה
בלבד ,עצמיות ששכחה מאין באה והולכת,
עצמיות ללא תעצומותיה.
אמנם השקט המתארֵך ְ ודממת הרוחַב,
קצָת,
מותירים אותנו עירומים מאחיזו ֹת– ְ
מלֶחֶם העֹנ ִי של הזמן ומילואיו ,פוטרים
אותנו מקצֶרֶת הנשימו ֹת מעל המים ,מנכ ִּים
אותנו מן החלקים–באֵין–של ֵם ,מדייקים
אותנו עירומים–עד–דק כביום היוולדנו .אז

יז .בחירת הממשויות נכונה לכל
הממשויות .לנוכח בחירתנו ,לאור הפניית
ׁ
המבט ,כך חיינו ב ּ
ַמוחש .למשל ,דברים
כגון אלו כלל לא ייכתבו ,או ייכתבו אחרת
בבחירת ממשות החורגת מליניאריות הזמן
ומן ההפרדה בין כוח לפועל.
56
96

57
96

יח .הכול קיים .לכן לא ניתן לאיין
דבר .שלילת דְבַר מה כשקר או טעות או
שלילה אקטיבית שלו ממש  -אינן מאיינו ֹת
ׁ
מחשִיכו ֹת אותו אל הרקע
את קיומו כי אם
מפני מערכת קיום אחרת ,בין אם תהיה
פיסית ובין אם לוגית ,מחשבתית וכדומה.
גם הזמן הליניארי הוא סוג של מנגנו ֹן
ְשכ ָה.
ַ
הח ׁ ָ
הטענה כי האמירה הזו חלה גם על עצמה
ולפיכך סותרת את עצמה ומאפשרת
תהּ ,כלומר פוסלת את עצם
את הופכיו ָ
הפסילה ,אינה שוללת את החלת ּ
ה על כל
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מושאיה האמוּרִים .לכל הפחות יש להחזיק
מתַח הסתירה  -לא לסגת אחו ֹר מאֵימַת
ב ֶ
הלוגיקה הדיכוטומית ,מחמַת ּ
פ ַח הרגרסיה
האינסופית ,לכל הפחות יש להחזיק
בסתירה כהתבוננות עיקשת בעצם כלשהו
תמָרָתו ֹ לדבר אחר
עד התפוגגותו או עד ַ
ה ְ
או עד נסיקתו להיות העצם כשלעצמו  -עד
שתפריה של הסתירה נ ִפרמים בזה אחר
זהּ ,
פו ֹקעים מיתרי המחשבה המתוּחים
כהקל ַת מתחים רגשִיים ,והקיום בדבר
הקיום מתגלה בכל חיובו.
יט .הכול חי .גם הקונטרס הזה,
למשל ,הבָּלוּי וממורטָט ,שנִפ ְל ָה מתוך
איזה כ ּוּך ְ זמן ומקום ,אֵי–אז לפני כשמונים
שנה ,גם הוא כאן לחלוטין ,ומביא עמו
הלוך וקרו ֹב את עצֶרֶת חייו המלֵאִים,
טבַּע
אוֹשִיו ֹת כותבָיו ,טְרַד מחשבותיהםִ ,
מ ְ
ב ּזַר מרחבי הרגש אֶל
מולדתָם כניחוח ביתְ ,
הַצִ ּדָה וְאֶל היושר ואל ּ
פ ְנימֵי עומק ,ומבטָם
עבָר ואל חֲלו ֹמיוּת העתיד
אל נחלמוּת ה ָ
הנהגה ,בין בעיניים רטוּיו ֹת ובין בעיניים
דְּאוּיו ֹת .ובתוך קונטרס חייהם מאובזר צָפֹה
ב ּק ְׁשָרִים פרומים
ו ְחזו ֹר קונטרס חי ַי כאןִ ,

מרחבִית ,במיתרים ארוכים כזמן ארוך
ובמיתרים קצרים כקפיצת דרך ,בפעימות
תו ֶך ְ–
חיים שעבורן הזמן הוא לכל היותר ָּ
חכ ּוּכ ִי פחו ֹת ,חזֵק
חכ ּוּכ ִי יותר או ִ
מעבָרִ ,
והולך עם ג ְּדו ֹל הקִרבה למנגנוניוּת הבשר
החי ,עם דיוק ההתכוונוּת לנ ִשמַת הקיים,
חָבור הכול.
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כ .את מצג ההכול–קיים ,את
הו ַי הקיום במלאותו על מִנעד תכונות
מלאותו המוציאות ומאשרו ֹת את כל חלקיו
ופרטי–פרטיו באין להם מונופול על אופק
הראייה ,את מראה זה ניתן לראות באחת,
בתעצומת–הפלאים של מעבָר ההוויה
כולה ,או לראותו מתוך הזמן המצֵר ,מתוך
הניסיון ,מתוך עמידה ארוכ ַת זמן באבן
הפינה של ההוויה במלואה בכדי להתרגל
מבָּט
למראות החדשים–ישנים ,וְכִבְרַת– ַ
מבָּט לגלות את פניה ההולכים
אחר כ ִ ּבְרַת– ַ
ומתגלים ,במחשבה ובתחושה ,ומסבירים
מתוכם כל פרט מציאות בכל טיב קיום.
ככל שגדלה ומתארכת ההתרגלות  -כך
טנ ָה ומתקצרת ,עד שמתבטלת
היא ק ֵ
ומתייתֶרֶת ומתגל ָה כפרט קטן במחוות–קיום
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שאינה זקוקה לה ,מתגלה כמדריכת דרך
זמנית ,חוֹנֶכ ֶת טובת לב ,המתירה לו לבעל
הבית לחזות בְּהוד ביתו שלו.

שמעצם טיבן הן חלק ממרקם אחדותי
ההולך לרוחב ,כבר נוטל חלק אורגני במה
שישנו תמיד.

כא .מטיב ּ
מנְהִירָה
ה של הארה שהיא ַ
את כוליוּת הוויית האדם ,וממילא שלל
מערכי תכונותיו ותחושותיו והבנת–עצמו
הצִּדָּה עם
משתנים באחת .שינוי זה נשכח ַ
היציאה מן ההארה והשלכת תכונות זרו ֹת
שתָל ִים של מחשבות ואינטרסים מוטְלָאִים
ו ּׁ ְ
בהוויה שנפרדה מעלינו לכאורה ,ומוריד
אותה מכללוּת גופ ּ
ה לכדי איבר במערך גוף
מתחלק ומתפרד.
הדיוק המחשבתִי ואי–ההתמָהרוּת בהשלכ ַת
אחד על השני ,לא רק שיניחו לכל גוף את
הפְעִים את מה
מקומו ,כי אם גם ישיבו ל ַ
שלכאורה התרוֹפ ֵף מאחו ֹז בידינו.

כג .חותמה של כל הבנה מלאה,
טְבוּעָה בעומק בראשית ,היא רִ ג ְׁשַת הכרַת–
החַלָתָה.
התודה עם ֲ

כב .לכל סיבה מקרית ,כלומר
נוכרית בקיומה ,או לכל סיבה גופנית
שהיא חלק ממערכת חומרים וסיבות
מקריו ֹת ,כלומר נוכרית בקיומה ,לכל סיבה
כזו נתונה סיבה מקדֶמֶת.
הסיבות המקדימו ֹת מקורן סופי כיוון
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כד .ההבנות הנכונות ,היסודיות,
משיבות את האדם אל מה שנשכח .מעבר
לתוכנן הספציפי ,מעבר לתובנה עצמה,
עצם התרחשוּת ּ
ה של ההבנה הנכונה מחזיר
את האדם אל ּ
תו ֹשבתו ֹ השְכוּחה ,אל הידיעה
המצטברת אל הרוחב ,כי הכול פתוח,
הכול נודע וידוע והרשות נתונה .כשחוזרים
הביתה ,מְצו ֹעפִים בחמימוּת האושר המזומן
שבביטחון הדול ֵק אל העומק ,כבית
מבטחים של ילדוּת ,לא פועמת בנו אלא
סקרנות ופתיחות–לב שוקקת ושתיינית לכל
הקיים ,המובן והמורגש .ללא כל צורך
בהוכחה ,בהוכחת עצמי ובלפיתה המהוּלה
בחרדת נטישה וה ִׁשּ ַ מְטוּת.
כה .ישנ ָה איזו יהירוּת–שלא–מדעת
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בנו לחשוב כי מה שנשמר בזיכרוננו ּ
ובזיכרון תרבותנו ּ  -נשמר ,ומה שנשכח
מאִתנו ומקולקטיב זיכרונותינו  -צולל
ס ּ
תו ֹר הקיום ההולך וּבא ,שב
לטמיוןִ .
מ ְ
מצְל ִיל
וחוזר חֲל ִיפו ֹת ,נ ִגלה ואינו נ ִגלהַ ,
ּ
תעִים וחומֵק ,אינו צריך לריצודיה
פְ ָ
החולפים של אֲלוּמַת התודעה האנושית
המשתברת להמו ֹן רסיסיה במגע עם פניו
תאַר מַי ִם.
הרוטטים כ ְ ּ ִ
מ ְ
ישנ ָה איזו ענווה–שלא–מדעת בנו לחשוב כי
מה שנשמר בזיכרוננו ּ ובזיכרון תרבותנו ּ
 נשמר ,ומה שנשכח מאִתנו ומקולקטיבס ּ
תו ֹר קיומנו
זיכרונותינו  -צולל לטמיוןִ .
מ ְ
ההולך וּבא ,שב וחוזר חֲל ִיפו ֹת ,נ ִגלה ואינו
מצְל ִיל ּ
תעִים וחומֵק ,אינו צריך
נ ִגלהַ ,
פְ ָ
לריצודיה החולפים של אֲלוּמַת התודעה
האנושית המשתברת להמו ֹן רסיסיה במגע
תאַר מַי ִם.
עם פניו הרוטטים כ ְ ּ ִ
מ ְ
כו .אמונת–הבסיס כי הכול קיים
ומתממש נכונה גם כקריאת–כיוון ,כתובנת
מצע ,אבל בקלוּת היא נעשית מנטרה,
סיסמת הצלה ,מנגנון מִגננה שחרֵד על
עצמו במקום שיבטא ,יצביע ויגשים את
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נכונותו.
לאמונת הבסיס כי הכול קיים צריכה
שתתלווה אומנוּת הבסיס ,תשתית הלב
ח ּ
תִיּו ֹת–הַל ֵּב שאין קלעים
הפתוח ,בִּינ ַת– ַּ
ת ְ
מאחוריה ,נ ְכו ֹנוּת הקֶל ֶט המלא ,העדין
והריגו ּ ׁשִי .לאמונת ההכול–כלול צריכה
שתתלווה אוּמנות–היד–על–הדופק ,תשומת–
הלב הדייקנית והמסירוּת צמודת–הממשות
ממַרְג ְּׁשו ֹת ומנכיחו ֹת
ממַמשו ֹת ו ְ
המתארו ֹתְ ,
ומוכיחו ֹת ומציגות את אגפיה השונים של
מסְעפיה ,כל
אמונת הבסיס ,את סעיפיה ו ַ
פניית– ּ
פ ְרָט ומושגיו וכל מבוא–כלל ומושגיו,
ממ ֶׁש ,התהוּדה ומרחב התהודה
את טיב ַ
ה ֶּ
אתֶר התהודה וטבע גבולותיה ,של כל
ו ֶ
ת ּ
ה החוצָה ומראָה
ממשות ההופכת את ִ
טנ ָ ָ
בּ ְ
במנגנון גופ ָ ּ
ה כי קיומה קיוּם כפוּל הוא,
עדות כפולה :מעידה על עצמה ומעידה על
זולתה ,על תוקף קיומה הפרטי המתקיים
מחוץ לכל חולף ,המצטרף גם הוא,
ח יד החוזרת אל גופה ,אל מְכו ֹרַת
כמשלו ֹ ַ
הקיום–כולו–לבלי–די.

כז .כאמור ,אין קל מאמונת–

האמונות ,מקבלת הקיום כולו באשר הוא.
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אין קל מאמונה זו שהיא עצם החיים,
בכ ָיו ,פיצוליו,
ס ָ
היא היא הקיום ,על כל ְ
התחכמויותיו ועקיפותיו .והצהרת האמונה,
והמחשבה וההכרה בדבר הקיום כולו ,היא
חלק גדול וקטנטן ממנו ,כמו החיצוניות
והפנימיות ,ההפשטה וההצבעה ,כמו
קטְנוּת הגוף העצמי של כל תזכורת עִם
ַ
עלו ֹת ממשות המוזכר.
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עכְבְּרו ֹׁשִים ג ְּבוּל ִי ִּים,
ַ
בּ ּ
פְרוֹזְדו ֹר,
מתְרַ ח ֲׁשִים ִ
ִ
ס ּ
תַג ְּרִ ים,
החַלּו ֹנו ֹת ִ
ַ
מ ְ
מכ ְּפו ֹר,
ל ְהוּטִים ִ
כ ְּסוּת ּ
פ ַרְ עו ֹׁשִים,
ב ּדִב ּוּר,
ִ
מתְג ָּרֶ דֶת ְ
ע ּ
פ ַי ִם,
עפ ְ ַ
ה ַ
שבְל ֵי ָ
ָׁ
ַשחִיר,
מכ ְׁשָרִ ים לְה ׁ ְ
ֻ
Bitten necks, we woke

ב ּ ְׁשֵלוּת נֶחְרֶ צֶת,
טבִים,
נִבְרֶ רֶ ת ַ
א ָ
בּ ֲ
ההֶרְ יו ֹנו ֹת,
צְחו ֹק ַ
חתּוּל ִים,
בבֶת ִ
מ ְׁשו ֹ ֶ
ת ּ
מנַפְנֶפ ֶת,
מִי ַּל ְדו ּ ָ
ה ְ
קְל ָס לֶאֱלוֹהִים,
מַרְ בַּת נ ְׁשִימו ֹת,
ּ
פוֹדָה ּ
תְלוּי ִים,
He had suicide at six

¤

¤
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חנ ִית,
ב ּהָל ָה רֵ י ָ
ֶ
הדְלָקַת זֵעָה,
ַ
הבּוֹעֶרֶ ת,
הכ ְ ּבִיסָה ַ
ַ
ּ
הבָה,
ׁשְכוחַת ל ֶ ָ
תמִים,
מסִירַ ת ַ
הכ ְ ּ ָ
ְ
מצְהֶרֶ ת ב ּ ִׁשְחֹרָ הּ,
ֻ
מחִיקו ֹת,
ַ
ה ָּ
סקַת ְ
ּ
הגְיוֹנָהּ,
פַחַם ֶ
The not that remains

69
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תבּוֹדְדו ֹת,
ג ֻּלּו ֹת ִ
מ ְ
ענ ָן,
הַחֹרִ ים ל ְ ַ
מ ֲ
התְרַ חֲקוּת,
ה ִ
חקֵי ַ
ִש ׂ ֲ
לְמ ְ
ּ
ּ
הזו ֹרְ קִים,
נ ִׁשְל ְחו ַ
קבֶּרֶ ת,
נ ְׁשִירָ ה נ ִ ְ
תכ ַ ּ ּ
סִים,
מ
ַ
ב ּעֲזוּבָה ִ ְ
מכ ָּאן מְטֹרָ פו ֹת,
ִ
חוֹפ ְרו ֹת י ְלָדִים,
Mutatis mutandis

יונדב פרידמן
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בוקר פרנואידי

מחדש

א ּ
העֶל ְיו ֹן
תָה ֵ
ְש ַ
העֵרֶ ך ְ ָ
ש ָ
מבִין ׁ ֶ
כּ ׁ ֶ
מוּבָס כ ָּל כ ָּך ְ
מכ ַוֶּנ ֶת ּ
תְבוּסָה
וְכ ָל ַ
טְרַ ת עֵרֶ ך ְ עֶל ְיו ֹן ְ
מ ּ
ב ּ
א ּ
שאֵין
מ ַ
ְש ַ
ק ֵׁש וּמוֹצֵא ׁ ֶ
תָה ְ
או ֹ כ ּ ׁ ֶ
כ ָּל הַו ֶּרְ סִיּו ֹת הֵן
ק ּ
פֶקֶת ׁשֶל ג ִּרְ סָה
מפ ֻ ְ
ג ִּרְ סָה ְ
ָ
ב ּכְתַב בְּרַ י ְל
הָעו ֹל ָם כ ָּתוּב אֵל ֶיך ִ
מ ּׁ
מתֻרְ גָּמִים
ִשו ּ ׁשִים ְ
עמִים לֹא
ה ַ
עמִים ֵ
ת לִפְ ָ
בנ ְ ּ ָ
לִפְ ָ
ה ּזַעַם
קְרָ א לָזֶה אִינ ְטוּאִיצְי ָה או ֹ נ ְבוּאו ֹת ַ
ח ֲׁשִיבָה חִיּוּבִית
תקְרָ א ב ּ ְׁשֵמו ֹת
ִּ
ָ
תָה עו ֹשֶׂה מַשּׁ ֶהו ּ
א ּ
ש ַ
תּוּכ ַל לַעֲשׂו ֹת כ ָּל דָ ּבָר ִ
ב ּזְמַן ׁשֶנ ִ ּדְמֶה ל ְך ׁ ֶ
ח ּ
ה ּזִכ ָּרו ֹן
פ ֶה עַל לִקּוּי ַ
כ ְ ּאִל ּו ּ מַשּׁ ֶהו ּ י ְ ַ
אחֶרֶ ת
הכֹּל ַ
ת ַ
מדֹּד עָשִׂי ָ
ָּ
תאֵר ל ְך ָ ׁשֶלִּפְנ ֵי זְמַן ׁשֶלֹּא תּוּכ ַל ל ִ ְ
מזִ ּ
א ּ
מָה
מ ּזְמַן ַּ
תָה ִ
ש ַ
ָּ
תחַת ְ
תאֵר ל ְך ָ ׁ ֶ
ָ
ת כ ְ ּבָר אַלְפ ֵי ּ
עמִים
פְ ָ
עבַרְ ָּ
שבּו ֹ ָ
עבַרְ ָּ
ש ָ
ָּ
ת בְּאו ֹתו ֹ מָקו ֹם ׁ ֶ
תאֵר ל ְך ׁ ֶ
עדַי ִן הָי ָה זָר
וַ ֲ
מָה ּ
תאֵר ל ְך ָ כ ַ ּ ּ
עמִים
פְ ָ
ָּ
קָרָ ה ל ְך ָ מָה ׁשֶנ ִ ּקְרָ א דֵ ּזָ'ה וו ּ
ש ּ
מ ּזְמַן,
תדַע ,אוּל ַי לֹא ִ
פַעַם ,ל ֵך ְ ֵּ
ָּ
תאֵר ל ְך ָ ׁ ֶ
הבַּיְתָה הָי ָה הָפוּך ְ
הכ ִּוּוּן ַ
ַ

קטָן יוֹתֵר
ב ּעִיר לֹא חָל ׁשִנ ּוּיׁ .שוּם דָ ּבָר לֹא נַעֲשָׂה ָ
ָ
תחִיל ִים זִכ ְרו ֹנו ֹת .נִתְגַּבֵּר עַל
כ ִּי הַג ּוּף גָּדַל .כ ָ ּכ ָה ַ
מ ְ
ה ּ
חדֶר.
חד ָׁשָה ,לֹא ַ
ה ַּ
תִירָ ם .רַ ק ַ
עצְמֵנו ּ כ ְ ּדֵי ל ְ ַ
ַ
מח ׁ ָ
ה ֶ
ְשבָה ֲ
ִיש אֵינו ֹ
אחֵרִ ים .א ׁ
ל ְמוּל ַ
אנ ָׁשִים ֲ
החַלּו ֹן חַלּו ֹנו ֹת ׁשֶל ֲ
ֶשבּו ֹן ׁשֻל ַּם ,הַגָּדֵר
האֲרוּחָה מוּכָנ ָהַ ,
מוֹדִי ַ
ש ָ
הח ׁ ְ
ע ל ָנו ּ ׁ ֶ
ת ְּ
אהּ ,אֲרֻ כ ָּה
קנ ָה .זוֹהִי עִיר ַ
מבֻג ָּרִ ים ,עִיר וּמְלו ֹ ָ
ה ְּ
ֻּ
תֵאוּר .חֶלְקֵנו ּ זָעוּם עַד כ ְ ּדֵי חֶרְ ּ
וּמְפֹרֶ טֶת עַד לְאֵין ּ
פ ָה.
מ ּ
אנַחְנו ּ ּ
מפ ַ ּזְרִ ים מִל ָּה
קצָת ִ
מֶנ ָּהְ .
תו ֹל ְׁשִים ְ
עִם כ ָּל צַעַד ֲ
אחַת ׁשֶל הָר ֹ ׁ
ב ּכ ָל מָקו ֹםּ ,
אחָד
תְנוּעָה ַ
ַ
שקֶר ֶ
אשֶ ׁ ,
אחַת ְ
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הרגע נזכרתי

ערב שהיה יכול להיות משכנע מאוד ,אלמלא

מ ּ
מֵךְ.
אנ ִי עֵירֹם ל ָך ְ כ ִ ּגְל ִימַת-חוּץִ -
ֲ
מעַט עֵירֹם אֵל ַי ִךְ.
אנ ִי עֵירֹם ל ָך ְ וְכ ִ ְ
ֲ
קו ִיבֵּק,
אנְגְל ִי ִ
ב ּכ ִי ַ
ג ְּל ִידַת ַ
בּ ְ
סנְדֵּי תּוּתִיםְ ,
ו ְגוּפ ֵך ְ וְאֵינ ֶנ ִּי אֵל ַי ִךְ.

אחֶרֶ ת
אנ ִי כּוֹתֵב אֵל ַי ִך ְ כ ִּי ַ
בכ ֵן ֲ
וּ ְ
בכ ֵן
לֹא הָי ִיתִי כּוֹתֵב אֵל ַי ִךְ .ו ּ ְ
אחֶרֶ ת
ה ַ
אנ ִי כּוֹתֵב אֵל ַי ִך ְ ָ
ֲ
תוֹכ ֵךְ.
ְ
מ ּ
אחֶרֶ ת לֹא הָי ִיתִי אֵל ַי ִך ִ
כ ִּי ַ

ה ּ
ְשדִּים,
חדִים הַו ְּרֻ דִּים עֲקוּרֵ י ל ׁ ַ
ַ
פְ ָ
ְשדַי ִךְ.
תמִיד ל ׁ ָ
תמִיד לֹא ָּ
וְ ָ
וְכָעֵת לֹא כ ָ ּעֵת ,ו ְגוּפִי לֹא ג ּוּפ ֵךְ,
עדַי ִן.
עדַי ִן ֲ
ו ְגוּפ ֵך ְ לֹא ֲ

ח ּ
מבֶּר.
ת ַּ
ב ְ
תוֹנ ִים בְּנו ֹ ֶ
ת ְ
ַש ְּ
בכ ֵן ל ָב ׁ ְ
וּ ְ
ח ּ
מבֶּר
ת ַּ
ב ְ
תוֹנ ִים בְּנו ֹ ֶ
ת ְ
ַש ְּ
בכ ֵן ל ָב ׁ ְ
וּ ְ
ח ּ
תוֹנ ִים
ת ַּ
וְאֵינ ֵך ְ ל ְ ַ
ת ְ
ַש ְּ
בדֵּךְ .וְאִל ּוּל ֵא ל ָב ׁ ְ
העֶרֶ ב?
הָי ִית גּוֹמֶרֶ ת אֶת ָ

תעַי ִן ל ִילָדַי ִךְ,
ְש ָּ
חבִי ְ
תכ ִינ ִי ֲ
אָז כ ּ ׁ ֶ
ח זָר בֵּין הַו ְּרֻ דִּים.
תזְכ ְּרִ ינ ִי :מו ֹ ַ
ִּ
ב ּגָדַי ִךְ,
ְ
ְ
וְכ ָל כ ָּך זָר וְכ ָל כ ֻּל ֵּך וְכ ָל ְ
עדַי ִן אֵינ ֶנ ִּי י ְלָדִים
וַ ֲ

מָה ּ
ת בּ ׁ ּ
וְגַם :כ ַ ּ ּ
החַ'אן?
אטְרו ֹן ַ
ת ַ
של ֵּ
עמִים חִרְ ַ
פְ ָ
ַשֵרוּתִים ׁ ֶ
ב ּנ ְ ְּ
ה ּ
אחֲרוֹנ ִים
ה ַ
מהֲלָכ ִים ַ
וְגַם :שִׂימִי ל ֵב ל ַ ַּ
הבִים ָ
מְא ֹ ָ
מְאֹהָבו ֹת הָרִ ׁ
ה ּ
אשו ֹנו ֹת
עבְרִ ית .ל ַבָּנו ֹת ַ
ה ִ
ב ּ ִּ
ַ
ספְרוּת ָ
תמִיד מְי ֻ ּזָעו ֹת כ ָּל כ ָּך ְ
ה ּזָרָ ה ל ִיָּ .
ּ
ָה
ב
ה
א
ב
ַ
ָ ַ ֲ
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FATHERS SHAVE

TIME

for Ron Padgett
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Father shaves. Details follow.
The blade rips the bristles
from his cheeks, his chin,
from beneath his thunderous
nose. It rips the carpet
and the curtains, rips
Sylvester the Cat
right off the TV screen.
We children cry.
The blade rips the welcome
mat off our porch, the
grass off our lawn,
the trees off our block,
oh weeping willows.
Father goes to the office.
His boss caresses
his smooth face. The
clients ooh and ahh.
The streets are bare

of cars. One planet
hurtles into another.
There are no prizes
in a bag of Cheezies,
but in Pink Elephant
Popcorn you get a
little sticker or maybe
a tiny soldier with a
parachute you can
drop out your secondfloor
window. Look!
He drifts down.
He drifts in the breeze.
The jays and sparrows
gaze on in wonder

It’s about time.
It’s about time.
It’s about two astronauts.
Starring _________ as
Blugga.
A brave crew? Strange place?
Prehistoric gals? Sue me.
Tell me where all past years
are.
It’s about dinosaurs vs.
astronauts.
It’s about their fate
77
96

76
96

Stuart Ross
You Exist. Details Follow.
Anvil Press
Vancouver, Canada
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Cell
Curtain down. A man steps out and occupies centre stage.

During the monologue, other actors dial the phone numbers of
every member of the audience. The actors leave frantic, desperate
messages, mimicking the voices of loved ones. Improvising
disasters. Begging for answer. Onestage, she stares at a dead phone.
When every voicemail box is full, the curtain falls.

MAN: Ladies and gentlemen, the show is about the begin. At this
point I must ask you to turn off your cellphones.
He’s gone. After a proper pause, the curtain rises. A woman now
onstage. Her figure faint, the lights still dimmed.

ה
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WOMAN: It was my birthday, and I wanted to do something for
myself. So I left Tom with the babysitter and went to the theatre
with my husband, Dennis.
(She takes a cellphone from her pocket.)
A man came out before the show began and asked the audience to
turn off their cellphones. Of course, I turned mine off too. How was I
to know?
(She looks down at the phone. It doesn’t ring, but she holds it up
to her ear anyway. Then lowers it.)
She said she called me over and over. She didn’t know what play I
was going to or what theatre – she only knew the number of my
cell. When Tom stopped breathing, she panicked. She called my
three times before calling the hospital. The messages pilling in my
pocket. While the ambulance came to take his body away. But we
were having such a wonderful time. Dennis relaxed, and so sweet.
I remember thinking: This is the best night ever since we had the
baby.
(She raises and lowers the phone once more, checking for a dial
tone.)

Jonathan Ball
Clockfire
Coach House Books
Toronto, Canada
02010
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Alone
When you enter the theatre, you find yourself alone. You take your
seat, but the rest remain empty. The curtain does not rise. The play
will not begin unless you leave.
The Mirrored Stage
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The lights dim. Then come up as the curtain rises to reveal an empty
stage, its back wall a giant mirror. The audience looks upon its own
reflection, enraged. What pompousness!
Betrayed, they file out. A joke has been played on them, an artless
joke. Some have looked forward to this play all week. They mutter
and complain. The play a failure, a ham-flsted attempt at profundity.
They will warn others and demand a refund.
Finally, the theatre is empty. Silence, then an eruption of
applause. Although the audience has left, their reﬂections remain.
These reflections rise, cheering – delighted, flnally free.
A New History
The stage set in the Earth’s primal history. That moment, unknown
to us now, when life clawed its way forth from strange, primordial
chaos.
Only here it does not. The play progresses until our present age,
lifeless, its players the shifting tides. Geology. Chemicals.

-
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The words
telling
the story

Train passing
way back
down the track

tell
a story
of words.

passes
way ahead

how
that time
time takes
to pass
passes
taking
no time
now

river clouds
going
no
where

We like
to think
it’s us
telling
the story,
that it’s
our story
being told.
It isn’t

before it
gets here
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Basement Song
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Out of the deep
I dreamt the mother.

on my voice box.
I have kept my head up.

How deep the mother
deep the basement

Have kept myself
out of trouble

the body, odor of laundry
the soul of a bug.

but deep is trouble
deep is mother.

The grass inside
the song stains me.

Deep the song
Inside summer.

The mother stains me.
That was the year

Did I tell you it hurt
accepting air in a new body?

they cut my throat
and toads bloomed

And since the change
the air burns

-

Peter Gizzi
Threshold Songs
Wesleyan University Press
Middletown CT, USA
02011

NATURE

BODY

one
or
a
non

One meets one
on the line
one is on

one
o
one
on
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no
one
on
one

*
on and on toward and on
*
and and and and and this and

Mark Truscott
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The Growing Edge
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There is a spike
in the air
a distant thrum
you call singing
and how many nights
this giganto, torn
tuned, I wonder if
you hear me
I mean I talk
to myself through you
hectoring air
you’re out there
tonight and so am I
for as long as
I remember
I talk to the air
what is it
to be tough
what ever
do you mean
how mistaken
can I be, how
did I miss it
as I do entirely
and admit very

well then
I know nothing
of the world
can see it now
can really see
there is a spike
a distant thrum
to the empty
o’clock autumn litter
it’s ominous, gratuitous
the asphalt quality
these feelings
it’s Sunday in deep space
and in the breeze
scatters, felt presences
behind the hole
in the day, sparks
ominous spike
I’ve not been here
before, my voice is
looking for a door
this offing light
reaching into maw
what does it mean
to enter that room
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the last time
I remembered it
an un gathering
every piece of
open sky into
the deep chill
inventing, and
is it comfort
the cold returning
now clear and
crystalline cold
I standing
feet on the ground
not under it
I frozen and
I can feel it
to meet incumbent
death we carry
within us a body
frozen ground
what does it mean
to be tough
or to write a poem
I mean the whole
vortex of home

buckling inside
a deep sea whine
flash lightning
weather of pale
blinding life
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THE PROMISE OF ITS OWN PARADOXICAL
AMBITION BY COAXING EXCESS TOWARDS
PRESENCE.

SCIENTIFIC-POETIC SYNTHESIS AND
INFORMED NAIVETY OF A MAGICAL
REALISM. ERROR BREEDS SENSE.

6. THE PRESENT IS A SYMPTOM
OF THE TWIN BIRTH OF IMMEDIACY AND
OBSOLESCENCE. THE NEW TECHNOLOGY
ENABLES THE SIMULTANEOUS EXPERIENCE
AND ENACTMENT OF EVENTS FROM
A MULTIPLICITY OF POSITIONS. FAR
FROM SIGNALLING ITS DEMISE, THESE
EMERGENT NETWORKS FACILITATE
THE DEMOCRATISATION OF HISTORY,
ILLUMINATING THE FORKING PATHS ALONG
WHICH ITS GRAND NARRATIVES MAY
NAVIGATE THE HERE AND NOW.

8. WE PROPOSE A PRAGMATIC
ROMANTICISM UNHINDERED BY
IDEOLOGICAL ANCHORAGE. THUS,
METAMODERNISM SHALL BE DEFINED
AS THE MERCURIAL CONDITION THAT
LIES BETWEEN, BEYOND AND IN PURSUIT
OF A PLURALITY OF DISPARATE AND
FRAGMENTARY HORIZONS. WE MUST GO
FORTH AND OSCILLATE!

7. JUST AS SCIENCE STRIVES
FOR POETIC ELEGANCE, ARTISTS
MIGHT ASSUME A QUEST FOR TRUTH.
ALL INFORMATION IS GROUNDS FOR
KNOWLEDGE, WHETHER EMPIRICAL OR
APHORISTIC, NO MATTER ITS TRUTHVALUE. WE SHOULD EMBRACE THE
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METAMODERNIST // MANIFESTO
1. WE RECOGNISE OSCILLATION TO
BE THE NATURAL ORDER OF THE WORLD.
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2. WE MUST LIBERATE OURSELVES
FROM THE INERTIA RESULTING FROM A
CENTURY OF MODERNIST IDEOLOGICAL
NAIVETY AND THE CYNICAL INSINCERITY OF
ITS ANTONYMOUS BASTARD CHILD.
3. MOVEMENT SHALL
HENCEFORTH BE ENABLED BY WAY OF
AN OSCILLATION BETWEEN POSITIONS,
WITH DIAMETRICALLY OPPOSED IDEAS
OPERATING LIKE THE PULSATING
POLARITIES OF A COLOSSAL ELECTRIC
MACHINE, PROPELLING THE WORLD INTO
ACTION.
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4. WE ACKNOWLEDGE THE
LIMITATIONS INHERENT TO ALL MOVEMENT
AND EXPERIENCE, AND THE FUTILITY
OF ANY ATTEMPT TO TRANSCEND THE
BOUNDARIES SET FORTH THEREIN. THE
ESSENTIAL INCOMPLETENESS OF A SYSTEM
SHOULD NECESSITATE AN ADHERENCE,
NOT IN ORDER TO ACHIEVE A GIVEN END
OR BE SLAVES TO ITS COURSE, BUT RATHER
PERCHANCE TO GLIMPSE BY PROXY
SOME HIDDEN EXTERIORITY. EXISTENCE IS
ENRICHED IF WE SET ABOUT OUR TASK AS
IF THOSE LIMITS MIGHT BE EXCEEDED, FOR
SUCH ACTION UNFOLDS THE WORLD.
5. ALL THINGS ARE CAUGHT UP
WITHIN THE IRREVOCABLE SLIDE TOWARDS
A STATE OF MAXIMUM ENTROPIC
DISSEMBLANCE. ARTISTIC CREATION IS
CONTINGENT UPON THE ORIGINATION OR
REVELATION OF DIFFERENCE THEREIN.
AFFECT AT ITS ZENITH IS THE UNMEDIATED
EXPERIENCE OF DIFFERENCE IN ITSELF.
IT MUST BE ART’S ROLE TO EXPLORE
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